
KUESIONER SEKOLAH 

1. Nama Sekolah :  

2. NSPN :  

3. Alamat Sekolah 

 

:  

4. Nama Kepala Sekolah :  

5. Status Sekolah : Negeri  / Swasta * 

6. Status Akreditasi Sekolah :  

7. Jumlah Murid Seluruh Kelas : Laki-laki  : 

Perempuan : 

8. Jumlah Guru Berdasarkan 

Pendidikan 

: SMA/MAN/SPG  : 

Diploma               : 

S1                          : 

S2                          : 

9. Jumlah Kelas :  

10. Fasilitas Sekolah : Perpustakaan (Ada / Tidak)* 

Laboratorium Komputer (Ada / Tidak)* 

Kantin Sekolah (Ada / Tidak)* 

Sanggar Kesenian (Ada / Tidak)* 

UKS (Ada / Tidak)* 

Lainnya .............................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER  SISWA 

 

1. Nama Siswa :  

2. Alamat Rumah 

 

:  

3. Jenis Kelamin :  

4. Tempat / tanggal lahir :  

5. Usia :  

6. Anak ke- : ...... dari .... bersaudara 

7. Agama :  

8. Jumlah Anggota Keluarga :  

9. Pekerjaan Orang Tua : Ayah : 

Ibu    : 

 

A. Kuesioner Pengetahuan Siswa 

Petunjuk : Beri tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap benar. 

1. Apakah singkatan dari 3B? 

a. Bermain, belajar, berdoa 

b. Bersih, bervitamin, bermineral 

c. Beragam, bergizi, berimbang 

2. Makanan yang bergizi adalah ... 

a. Makanan yang bersih dan murah 

b. Makanan yang lengkap zat gizinya 

c. Makanan yang enak dan mengenyangkan 

3. Mengapa kita harus makan makanan yang beragam? 

a. Agar kekurangan zat gizi pada dalah satu jenis makanan bisa dipenuhi dari jenis makanan 

yang lain 

b. Agar tidak bosan mengkonsumsi makanan tertentu 

c. Agar makanan lebih bervariasi dan membuat tubuh lebih kenyang 

4. Makanan berimbang adalah ... 

a. Makanan yang seimbang jumlahnya 

b. Makanan yang seimbang dengan keinginan makan 

c. Makanan yang seimbang jumlah zat gizinya sesuai kebutuhan  

5. Mengapa tubuh memerlukan energi? 

a. Karena energi diperlukan setiap hari 

b. Karena energi dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk beraktivitas dengan baik 

c. Karena energi membuat badan lebih sehat 

 

 



6. Zat gizi pada makanan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ... 

a. Sumber zat energi, zat pengatur dan zat pembangun 

b. Sumber zat energi, zat tenaga dan zat pembangun 

c. Sumber zat tenaga, zat pembantu dan zat pengatur 

7. Pembagian zat gizi menjadi 3 kelompok pada soal no 6 disebut ... 

a. Tri Kelompok Makanan 

b. Tri Guna Makanan 

c. Tri Fungsi Makanan 

8. Jenis makanan apakah yang merupakan sumber energi? 

a. Nasi, jagung, ketela 

b. Daging, susu, buah 

c. Sayur, minyak, kacang 

9. Zat gizi yang merupakan sumber zat energi pada bahan makanan adalah ... 

a. Protein 

b. Karbohidrat dan Lemak 

c. Vitamin dan Mineral 

10. Tahu, tempe, susu, ikan dan daging merupakan bahan makanan yang merupakan sumber ... 

a. Zat energi 

b. Zat pembangun 

c. Zat pengatur 

11. Yang termasuk zat gizi yang berfungsi sebagai sumber zat pengatur adalah ... 

a. Vitamin dan Mineral 

b. Karbohidrat dan Lemak 

c. Protein dan Air 

12. Jenis makanan apakah yang banyak mengandung vitamin dan mineral? 

a. Susu dan madu 

b. Buah dan sayur 

c. Kacang dan umbi-umbian 

13. Minyak dan lemak merupakan zat gizi ... 

a. Sumber zat energi 

b. Sumber zat pengatur 

c. Sumber zat pembangun 

14. Apakah nama gambar di bawah ini ... 

 

 

 

a. Segitiga makanan 

b. Piramida makanan 

c. Makanan bertingkat 

 

 

 



15. Pernyataan yang benar mengenai gambar pada soal no. 11 diatas adalah ... 

a. Semakin kebawah, jumlah makanan yang dikonsumsi semakin besar, demikian sebaliknya 

b. Semakin ke bawah, jumlah makanan yang dikonsumsi semakin kecil, demikian sebaliknya 

c. Semakin ke samping, jenis makanan semakin bergizi 

16. Berdasarkan gambar pada soal no 11 diatas, bahan makanan yang harus dibatasi adalah ... 

a. Lemak, minyak, gula dan garam 

b. Daging, ikan dan susu 

c. Kacang-kacangan dan umbi-umbian 

17. Gambar pada soal no 11 yang telah dimodifikasi oleh Kementrian Kesehatan Indonesia disebut 

sebagai .... 

 

a. Kerucut Gizi Seimbang 

b. Piramida Gizi Seimbang  

c. Tumpeng Gizi Seimbang 

 

18. Mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? 

a. Agar tangan bersih dan wangi 

b. Agar tangan bersih dan bebas kuman 

c. Agar tangan segar dan dingin 

19. Fungsi dari istirahat yang cukup adalah ... 

a. Memberikan kesempatan tubuh untuh memulihkan kondisi setelah beraktivitas 

b. Memberikan energi bagi tubuh agar tetap bersemangat 

c. Memberikan waktu agar dapat menunda lapar 

20. Jenis makanan yang harus dibatasi jumlahnya atau dimakan sedikit saja adalah... 

a. Gorengan dan permen 

b. Susu dan jus buah 

c. Sayuran  

21. Selain makan makanan yang bergizi, hidup sehat juga dengan melakukan ... 

a. Aktivitas fisik yang teratur 

b. Minum air yang cukup 

c. Semua jawaban benar 

22. Sebaiknya kita mengkonsumsi ... sehari untuk memenuhi kebutuhan air bagi tubuh. 

a. 8 gelas minuman manis 

b. 8 gelas air putih 

c. 8 gelas air bersoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nama   : 
Sekolah   : 
 
Petunjuk : Beri tanda silang (x) pada jawaban yang kamu anggap benar 

B. Kuesioner Minat Siswa 

1. Bagaimana cerita dalam video yang ditayangkan? 

a. Sangat menarik 

b. Cukup menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

2. Bagaimana tampilan presentasi / ceramah “Makanan 3B”? 

a. Sangat mudah dipahami 

b. Mudah dipahami 

c. Kurang mudah dipahami 

d. Tidak dapat dipahami 

3. Bagaimana pelaksanaan games “Makanan 3B”? 

a. Sangat menarik 

b. Cukup menarik 

c. Kurang menarik 

d. Tidak menarik 

4. Secara keseluruhan apakah kamu menyukai penjelasan mengenai “Makanan 3B”? 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 

5. Manakah yang paling tidak kamu sukai dari penjelasan mengenai “Makanan 3B”? 

a. Video 

b. Presentasi / ceramah 

c. Games 

d. Tidak ada 

Alasan : 

6. Manakan yang paling kamu sukai dari penjelasan mengenai  “Makanan 3B”? 

a. Video 

b. Presentasi / ceramah 

c. Games 

d. Tidak ada 

Alasan : 

7. Apakah setelah dilakukan penjelasan mengenai “Makanan 3B”, kamu tertarik untuk menerapkan 

pola makan dan cara hidup sehat? 

a. Ya 

b. Tidak 

TERIMA KASIH 


